Boletim Informativo Meta 2 Extraordinário – 17/09/2009
ESPECIAL OFÍCIO CIRCULAR Nº103/CGJ/2009
Qual o número real de processos enquadrados na Meta 2?
Até junho de 2009 foi apurado um acervo de 173.000 processos
enquadrados na Meta 2 na Justiça Comum. Inicialmente, foi apurado um
acervo aproximado de 600.000 processos, no Estado. Contudo, os critérios de
pesquisa aos bancos de dados do Poder Judiciário foram revistos, adotandose novos parâmetros, conforme novas orientações do CNJ, chegando-se ao
novo número: 173.000 processos pendentes de julgamento.
Quais são os primeiros resultados do esforço para cumprimento
da Meta 2?
No mês de julho de 2009 foram julgados 17.000 processos da Meta 2
e no mês de agosto, 18.988 processos da Meta 2. Sendo assim, ainda restam
aproximadamente 137.000 processos da Meta 2 para julgamento até
31/12/2009.
A cooperação entre as Varas é obrigatória?
Não. A cooperação é facultativa. O magistrado que se interessar
poderá cooperar em outra vara da mesma comarca para a prolação de
sentenças em processos incluídos na Meta 2, cabendo ao Juiz Auxiliar da
Corregedoria intermediar as articulações entre os juízes das comarcas
integrantes da respectiva região.
É possível a suspensão de férias para trabalhar nos processos
da Meta 2?
Sim. Está autorizada a suspensão excepcional de 15 dias de férias no
ano de 2009, além dos 15 dias permitidos na Portaria-Conjunta nº136/2008,
para os magistrados que necessitarem - em virtude do número de processos
em sua unidade judiciária - ou que se prontificarem a colaborar com outros
magistrados. A suspensão deverá ser requerida ao Presidente do Tribunal,
encaminhando o ofício ao Juiz Auxiliar da Corregedoria, que manifestará pela
possibilidade ou não da suspensão das férias, e encaminhará à GERMAG, para
as providências cabíveis.
Para ler a íntegra da Portaria-Conjunta nº136/2008, clique aqui.
Ainda não recebi o Ofício Circular nº103/CGJ/2009 em minha
comarca, como posso acessá-lo?
O Ofício Circular nº103/CGJ/2009 foi publicado na edição do DJe de
segunda-feira (14/09) e está disponível na página da Meta 2 na intranet, ou
clique aqui.

Qual o Juiz Auxiliar da Corregedoria da minha região?
Os Juizes Auxiliares da Corregedoria são:
1. Região 1
Dr. Marco Aurélio Ferenzini
Diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte
2. Região 2
Dr. José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça
3. Região 3
Dr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véras
4. Região 4
Dr. André Luiz Amorim Siqueira
5. Região 5
Dr. Renato César Jardim
6. Região 6
Dr. Paulo de Carvalho Balbino
SEMANA DA CONCILIAÇÃO ESPECIAL
Nos três primeiros dias da Semana da Conciliação Especial Meta 2
foram realizadas 1.799 audiências cíveis e 39 audiências criminais. Os
números foram informados pelo Centro de Informações para Gestão
Institucional (Ceinfo) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
Lembramos que os dados da Semana devem ser lançados em um
sistema específico, na intranet, no link Serviços >> Semana da Conciliação,
mediante login e senha fornecidos pela Dirfor.
Para auxiliar na divulgação dos trabalhos, pedimos que as comarcas
que estão participando da Semana informem casos interessantes, dados e
pessoas de contato para a Assessoria de Comunicação, pelo e-mail
ascom@tjmg.jus.br.
Divulgue e compartilhe as informações em sua unidade.
O Boletim Gerencial é uma publicação semanal editada pela Assessoria de
Comunicação Institucional. Sugestões de temas e informações podem ser
encaminhadas para o e-mail cecom@tjmg.jus.br.

